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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยไพบลูย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๖. รองศาสตราจารยสุนียรัตน ศรีเปารยะ กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกลุ กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศร ี กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพทุธางกรู กรรมการ 
๑๒. นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ กรรมการ   
๑๓. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข 
๒. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  
๓. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  
๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกัษ สงรักษ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   -      

 



 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
   - ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๖๒  
    

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําป ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี วันประชุม ครั้งท่ี วันประชุม 
๑ วันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ๗ วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒ วันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๘ วันจันทรที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
๓ วันจันทรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๙ วันจันทรที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
๔ วันจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๐ วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๕ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑ วันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๖ วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒ วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมือ่วันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.๑  ขอมูลเพ่ิมเติมกรณีแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ สาขาวิชา
การจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ดวยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดแตงต้ัง ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ เพื่อเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ของนายทวีศักด์ิ สุวรรณจันทร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๕๒๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องขอความกรุณาทบทวนการ
แตงต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ที่ประชุมไดพิจารณา และมี
ขอเสนอแนะใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ดร.กนกรัตน รัตนพันธ 
ในประเด็นตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ผลงานวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหดําเนินการแนบบทความฉบับสมบรูณ 
 ๒. บทความวิจัยตีพิมพ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือไม  
 ๓. บทความวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดําเนินการแนบหนังสือตอบรบัการตีพิมพ 
  - หากมีเอกสารครบถวนใหดําเนินการแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
  มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  จากการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ผลปรากฏวา ดร.กนกรัตน 
รัตนพันธุ มีคุณสมบัติทั้ง ๓ ประเด็นตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ในการน้ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเสนอขอมูลเพิ่มเติมกรณี
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ น้ัน 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. 

๗/๒๕๖๑ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓.๑ พิจารณาเรื่องขอความกรุณาทบทวนการแตงต้ัง
ประธานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิง่แวดลอม   
มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๒ แจงผลการจัดโครงการสมัมนาอาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
มติท่ีประชุม รับทราบ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     

 

๓. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้าและการจัดการทรพัยากรประมง  จํานวน ๒ ราย 
ดังน้ี 
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว    
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล   
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหอาจารยทีป่รกึษาช้ีแจง 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ จากเดิม ในโครงรางวิทยานิพนธกับ
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน    

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสอืที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๔. 

๗/๒๕๖๑ 
๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 

๔.๔ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว    
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ      

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑         

 

๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธ์ิ    
๒. นางสาวปยพร ฤทธ์ิทอง    
มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติทั้ง ๒ ราย เน่ืองจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๓.๓ (๒)       

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑           

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี    
๒. นางสาวเปมิกา เมอืงคํา         
มติท่ีประชุม เห็นชอบ           

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑                      

 

๗. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของนางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑            

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๘. 

๗/๒๕๖๑ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ของนายสุชาติ ไกรสรุสหี    
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ     

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑         

 

๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู สาขาวิชาสัตวศาสตร ของนายฐิติพงษ 
นกแกว  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา       
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายสมศักด์ิ พรมศร ี   ๒. นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

 ๔.๓  ของดรบันักศึกษา จํานวน ๓ สาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

           ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ
สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ น้ัน     
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคของดรับนักศึกษา จํานวน ๓ สาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - ใหปรับปรงุหลักสูตรบรูณาการรวมกัน 

          มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบแตงต้ังอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ น้ัน        

           คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบแตงต้ังอาจารยประจํา หลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

           ๑. ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ 

           ๒. ผศ.ดร.วีราวรรณ มารงักูร 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ผศ.ดร.วีราวรรณ แกไขปที่จบ ระดับปริญญาเอก จาก “2017” เปน “2560” 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.วีราวรรณ มารังกูร   

           มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

  



 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนายตรัยตาล กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

            ๑. แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชช่ือเรื่องเดิม 

            ๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
            ๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยทีป่รึกษาตองตรวจสอบความ
ถูกตอง 

            มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  
           คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา    

           มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ของนายตรัยตาล กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

            ๑. แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชช่ือเรื่องเดิม 

            ๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
            ๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยทีป่รึกษาตองตรวจสอบความ
ถูกตอง 

            มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา   
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ปรับแกช่ือเรื่องใหสอดคลองกบัวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดของการวิจัย ในเอกสารเชิง
หลักการ (Concept paper)  

 ๒. ปรับแกแบบสอบถามใหสอดคลองกบัตัวแปรที่นําเสนอเขามาใหม 

           มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 
และเสนอเขาที่ประชุมอีกครั้ง  

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

           ดวย นางสาวนฤมล ทองกอบสม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
           คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
 
 



          ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 เดิม 

 - Operation Efficiency of Small and Medium Enterprises in Rubber Wood Business, 
Songkhla Province 

 ใหม 
 - Operational Efficiency of Small and Medium Enterprises in Rubber Wood 
Business, Songkhla Province 
  ๒. ปรับแกเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

           ดวย นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑    
           คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

           มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

           ดวย นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขอสอบวิทยานิพนธในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑     
           คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร 
           ดวย วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว 

           คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 

               ๑.  ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
           ๒.  แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

               ๓.  แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
               ๔.  แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 
               ๕.  แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบั 

                     นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา    

           มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

 



 ๕.๘  พิจารณาเรื่องการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาค
การศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
เน่ืองจากนักศึกษาอยูระหวางทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ      
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน 
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 ๑. นักศึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๘ ราย ดังน้ี 
   

ที่ รหัสนักศกึษา ช่ือ – สกุล 
1 157705642002-5 นางสาวขนิษฐา  แกวรัตนะ 
2 157705642017-3 นางวิไลพร  ฟุงเกียรติไพบูลย 
3 157705642023-1 นางสาวเดือนนภา  โพธ์ิสุการ 
4 157705642030-6  นางสาวจิตราภรณ  ชวยทุกข 
5 158705642002-4   นางสาวกัญญภาสกรณ  พรอัครเศรษฐ 
6 158705642004-0  นางสาวขวัญใจ  เศรษฐชวย 
7 158705642008-1  นายตรัยตาฬ  กาฬวงศ 
8 158705642020-6  นายวัชรินทร  สงสังข 

 ๒. นักศึกษาการคนควาอิสระ จํานวน ๑๔ ราย ดังน้ี 
  

ที่ รหัสนักศกึษา ช่ือ – สกุล 
1 157705642004-1  นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญแกว 
2 157705642013-2  นางสาวพลอยไพลิน  บุตรแสงดี 
3 157705642020-7  นางสาวสุทธาทิพย  บุญเรือง 
4 157705642024-9  นายกรธัช  สรกิจศักดา 
5 157705642028-0  นางสาวกรขนก  อุนินทะโร 
6 158705642006-5  นางสาวจริยา  คําสุวรรณ 
7 158705642012-3  นายนพปพน  พรหมเทพ 
8 158705642013-1  นางนิภาวรรณ  จันแดง 
9 158705642014-9  นางสาวนิศารัตน  เสนนนท 

10 158705642018-0  นางสาวมนฤดี  มณีโชต ิ
11 158705642021-4 นางสาววาทิณี  นุยแนบ 
12 158705642024-8  นางสาวอัจติมา  อาจหาญ 
13 158705642027-1  นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุริยา 
14 158705642028-9 นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

 

 

 

  



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ ชีแ้จงชื่อเรื่องวิทยานิพนธท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธกับชื่อเรื่องวิทยา 
นิพนธในชวงท่ีมีการสอบไมตรงกัน 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
จํานวน ๒ ราย คือ นางกัญญารัตน รักษาแกว และนางสาววัลภา เหลือแหล มติที่ประชุม รับทราบ และใหอาจารย
ที่ปรึกษาช้ีแจงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ จากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธกับช่ือเรื่อง วิทยานิพนธในชวงที่มี 
การสอบไมตรงกัน 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดช้ีแจงช่ือเรื่องวิทยานิพนธที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธ
กับช่ือเรื่องวิทยานิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน ดังน้ี 
 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว ช่ือเรื่องเดิม การใชนํ้าหมักชีวภาพในการเลี้ยงไขนํ้าและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของไขนํ้า สาเหตุการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานพนธเน่ืองจาก มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการทําวิจัย  
 ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล ช่ือเรื่องดิม ศักยภาพในการเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางของสาหราย 
สีแดงนํ้าจืด Caloglossa beccarii De Toni สาเหตุการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธเน่ืองจาก คําวา 
“เวชสําอาง” มีความหมายรวมไปถึงเครื่องสําอางและตองมีผลในการรักษาทางการแพทยดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


